
Vrijdag 

11 oktober 2013

Van 9 u tot 17
 u

Zebrastraat G
ent

Een symposium 

over (de gelaagdheid van) 

opvoedingsondersteuning

met rust!
Laat..

“Laat mijn kop met rust!” is een uitspraak van een ouder over opvoedingsondersteuning
die wij geplukt hebben uit het project ‘Straatwijs Opvoeden’ en tevens gebruikt hebben
als titel voor het projectboek.



Wat vertellen de meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving
over ondersteuning in de opvoeding? En wat over hun beleving
inzake de dienst- en hulpverlening aan hen? 
‘Straatwijs Opvoeden’ is een project dat hierover inzage verschaft
aan de lokale netwerken opvoedingsondersteuning en andere pro-
fessionals. Hiervoor verzamelden straathoekwerkers ervaringen
van gezinnen in armoedesituaties, resulterend in zogenaamde

straatverhalen. De straatverhalen weerspiegelen vooral er-
varingen van succes en falen, onvermogen en krachten,
engagement maar ook machteloosheid en onbegrip vanuit
de hulp- en dienstverlening. Het zorgvuldig organiseren
van een dialoog met ouders uit gezinnen in armoedesi-
tuaties levert inzichten op over de verwevenheid van hun
leven met structurele moeilijkheden, waarbij ondersteu-
ning bij de opvoeding niet altijd als ondersteunend
wordt ervaren. Het resultaat is een boek onder de titel
“Laat mijn kop met rust!” 

Deelnameprijs
• 65 euro symposium, broodjeslunch én het boek “Laat 

mijn kop met rust!”, uitgegeven bij Garant.
• 45 euro voor studenten (bij inschrijving opleiding en 

inschrijvingsnummer vermelden). 

Inschrijving vóór 1 oktober 2013
door een e-mail te sturen naar:
joost.bonte@straathoekwerk.be 
en te storten op: 290-0516738-40
vzw VOS
Reigerstraat 8
9000 Gent

Locatie 
Zebrastraat 32 
9000 Gent
routebeschrijving: www.zebrastraat.be



“OpvoedingsOndersteuning”, we hebben allemaal een me-
ning en invulling.

“OpvoedingsOndersteuning”, we weten allemaal hoe het
moet en voor wie het bedoeld is.

Agentschap Jongerenwelzijn, Straathoekwerk en UGent vak-
groep Sociale Agogiek sloegen de handen in elkaar. We zochten mensen
en sprokkelden hun verhalen. 

“Opvoedingsondersteuning” aanvaard ik alleen van vrienden.

“Opvoedingsondersteuning”: Laat mijn kop met rust!

We draaiden de straatverhalen binnenstebuiten, we fileerden en analyseer-
den ze en maakten er nieuwe constructies mee. We legden die resultaten
voor aan het werkveld en ontdekten nieuwe gelaagdheden en verschil-
lende invullingen van professionaliteit.

“Opvoedingsondersteuning” is complex werken onder de radar.

“Opvoedingsondersteuning” is geen techniek maar een attitude.

Alsof dit nog niet volstond hebben we de vergaarde narratieven en inzich-
ten  voorgelegd aan 10 “critical friends.” Het gevolg: 10 voldragen, eigen-
zinnige  en gedegen meningen.

“Opvoedingsondersteuning” is een natuurlijk en geen gestuurd proces. 

“Opvoedingsondersteuning” is een groepsgebeuren en geen hulpverle-
ningstraject.

WIJ VONDEN DIT EEN PUBLICATIE WAARD: DE VERHALEN EN DE MENINGEN. DIT ALLES WILLEN

WE KENBAAR MAKEN TIJDENS EEN SYMPOSIUM OM ER METEEN OOK NOG DIEPER OP IN TE

GAAN MET 8 EXTRA LEZINGEN EN BETEKENISSEN DOOR MENSEN MET EEN UITGESPROKEN

MENING. DE DIVERSITEIT AAN ‘CRITICAL FRIENDS’ EN SPREKERS IS WELBEWUST GEKOZEN

OMDAT ER NOOD IS AAN EEN VERRIJKEN VAN ONZE VISIE OP HULP- EN DIENSTVERLENING

TEN VOORDELE VAN OUDERS EN KINDEREN DIE OP HEDEN UIT DE BOOT VALLEN.



PROGRAMMA

8u30 - 9u15 onthaal met thee en koffie

9u15 - 9u30 voorstelling publicatie “Laat mijn kop met rust!” 
en reflecties door:

Lucien Rahoens, 
Afdelingshoofd Preventie- en Verwijzersbeleid, 
agentschap Jongerenwelzijn 

Professor Freddy Mortier
ethicus UGent

Geert Six
directeur van de Unie der Zorgelozen

Celia Ledoux
publiciste vanuit haar ervaring met armoede

Veerle Beel
journaliste De Standaard

Professor Patrick Meurs
KULeuven, psychoanalyst en kindertherapeut

Bleri Lleshi
politicoloog en publicist

Professor Ronald Soetaert
UGent, narratief onderzoeker

Elke spreker krijgt voldoende tijd om zijn inzichten naar voor te brengen, 

daarna krijgt u de ruimte om er op te reflecteren

16u30 Receptie


